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Abril de 2020

Apresenta



Caro(a) Estudante, confirmada a
prorrogação do Regime Letivo Remoto 
até o dia 30 de abril, as aulas e avaliações 
continuarão a ser realizadas conforme 
programa de Continuidade do Ensino 
Presencial (CENPRE).

A seguir, as orientações para essa nova fase.



E M G E Das aulas

As aulas serão ministradas por meio da ferramenta TEAMS no 
mesmo horário das aulas presenciais, conforme o calendário da 
Escola, observando-se os feriados previstos. Para isso, deverão ser 
devidamente agendadas no calendário da ferramentaTeams e 
comunicadas aos (às) estudantes por todos os meios possíveis: 
avisos no Moodle, mensagem, WhatsApp, e-mails etc.

Todas as turmas devem ser ativadas no Teams o mais rápido 
possível;

As aulas deverão seguir o padrão da Pedagogia 
Inaciana, podendo o Professor fazer as adaptações 
necessárias, mas sem se descolar da identidade 
pedagógica da EMGE,  por meio dos seguintes passos:

Revisão Preparatória

Preâmbulo

Aula expositiva 
(desenvolvimento)

Colóquio Final 
(síntese)

Exercícios Acadêmicos 
(encaminhamentos)

Todo o material (conteúdo novo) e atividades mútiplas (conteúdo, prazo e formato a critério do 
professor) desse período serão disponibilizados no MÓDULO II, observando-se o seguinte:

Da estrutura 

Todo o material e atividades solicitadas pelo professor devem ser postadas 
na plataforma Moodle. É por meio dessa platafoma que os professores e 
equipe de coordenação farão o monitoramento das tarefas solicitadas, 
INCLUSIVE QUANTO A POSSÍVEIS QUESTIONAMENTOS SOBRE ACESSO, 
POSTAGEM (ENTREGA) ETC. O Moodle possibilita, se necessário, o mapeamento 
da “trilha de auditoria” para esclarecimento de dúvidas de estudantes e professores.

A principal utilização do Teams é para as aulas/encontros on-line, conforme item 
1 acima referido. Nele, se pode postar materiais e aulas, desde que já estejam 
disponibilizados no Moodle anteriormente;



E M G E Das avaliações

Das Disciplinas com 25 pontos por etapa

Serão aplicadas online, seguindo efetivamente o 
cronograma de avaliações presenciais publicado no
início do semestre letivo e, para evitar mal-entendidos, 
com as mesmas datas e horários de início previstos. As 
avaliações ficarão disponíveis, na plataforma, por 24 
horas para serem concluídas;

Os gabaritos das avaliações serão postados no Moodle quando a
avaliação não estiver mais disponível para o (a) Estudante;

Segue, abaixo, a relação das turmas/disciplinas com a distribuição de 25 pontos por etapa 
no semestre letivo atual (2020/1º).

No caso de dúvida com relação à correção, o (a) Estudante deverá recorrer ao (à) 
Docente, contudo, fica mantida a estrutura do Colegiado de Graduação, caso seja 
necessário.

O (a) Professor (a) lancará as notas no Portal Acadêmico. 
No caso das disciplinas EaD, as notas de atividades 
múltiplas serão lançadas na plataforma Moodle, como 
de costume.

IDTURMADISC CODTURMA - DISCIPLINA

335 CC1NA AED_I Algoritmos e Estrutura de Dados I - Teoria e Prática

341 CC1NB AED_I Algoritmos e Estrutura de Dados I - Teoria e Prática

400 CC2NU AED II Algoritmos e Estrutura de Dados II

371 CC3NA FISII_CC Física II - Teoria e Prática

355 CIVI1NA DAEA Desenho Aplicado à Engenharia Civil e Arquitetura

360 CIVI1NA QG Química Geral

362 CIVI1NB DAEA Desenho Aplicado à Engenharia Civil e Arquitetura

376 CIVI3NA FIS_II Física II - Teoria e Prática

378 CIVI4NA ALP Algoritmos e Programação

385 CIVI5NA MCCI Materiais de Construção Civil I - Teoria e Prática

387 CIVI5NA MCSI Mecânica do Solos I - Teoria e Prática

387 EMGE2N FISII_U Física II



E M G E Dos Contratos de Estágio

O contrato de Estágio que não seja eletrônico deverá ser entregue 
na portaria da Escola para a assinatura com a devida identificação 
do (a) Estudante e retirado no prazo de 5 (cinco) dias. 
Todas as turmas devem ser ativadas no Teams o mais rápido 
possível;

Qualquer dúvida e em caso de urgência, encaminhar e-mail para 
secretaria@emge.edu.br

Os atendimentos seguem podendo ser agendados pelo e-mail: 
secretaria@emge.edu.br  

As aulas práticas de todas as disciplinas estão suspensas. Quando do retorno às atividades 
presenciais, será elaborado um cronograma para a reposição de conteúdo dessas disciplinas.

Esse projeto desenvolverá com os estudantes habilidades, competências e atitudes 
para o melhor desempenho das rotinas acadêmicas. O projeto tem como foco  o 
fortalecimento da condição de  estudante, tendo como abordagem temas relacioana-
dos a saúde mental e qualidade de vida, orientação de estudos e a Espiritualidade 
Inaciana. Além disso, em parceria com o NECOM, serão publicadas mensagem e dicas 
de como assumir uma postura protagonista, empática e resiliente em tempos atuais.

CENPRE - SAÚDE

Os atendimentos serão realizados por e-mail ou online* (WhatsApp e/ou espaço de 
trabalho Teams). Os atendimentos online deverão ser agendados previamente pelo 
e-mail: rogerio@emge.edu.br 

ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS

Atendimento Personalizado 

Aulas Práticas 



Os grupos de Iniciação Científica estão suspensos até o retorno das atividades presenciais.

Atividades de Pesquisa

Biblioteca

Durante o  regime de Continuidade do Ensino Presencial, a Biblioteca funcionará das 
9h às 16h,  para empréstimos de livros. O procedimento de reserva dos exemplares 
deverá ser feito online (solicitação pelo Portal Acadêmico) ou por meio do telefone 
da Biblioteca, (31) 2125-8813. 

CONTATOS

Suporte TI

Coordenação EaD

Atendimento CENPRE

Atendimento Psicopedagógico

Coordenação de Ensino

Secretaria

informatica@emge.edu.br 

ead.coordenacao@emge.edu.br 

cenpre@emge.edu.br 

rogerio@emge.edu.br 

ensino@emge.edu.br 

secreataria@emge.edu.br




